
Prehlásenie o zdravotnom stave a osobnej 
zodpovednosti 
Názov behu/cyklistiky (ďalej len „podujatie"):   

 3.ročník TOUR DE TOKAJ 
 

 
Ja, dolu podpísaný/á (titul, meno a priezvisko): .................................................................. ...................................... 

Bytom (ulica, PSČ, mesto, štát): .................................................................... narodený (dátum)  ................................  

Názov zdravotnej poisťovne ...................................................................  

Prehlasujem že nemám / mám zdravotné problémy (ak mám, uveďte 

aké)................................................................................................................................................................. 

 
Prehlasujem, že som dostatočne pripravený na štart na podujatí, prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a 
na vlastnú zodpovednosť. Oboznámil som sa s propozíciami podujatia, etiketou a pravidlami bežca/cyklistu a s 
organizačným poriadkom podujatia, či pokynmi organizátora. Som si vedomý, že podujatie tohto charakteru kladie na moju 
osobu zvýšenú fyzickú aj psychickú záťaž a prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, 
ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť. Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a 
riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne 
alebo ju spôsobím organizátorovi, či ďalším partnerom podujatia a všetkým tretím osobám, ktoré sa nejakým spôsobom 
podieľajú na podujatí, pred, počas ako aj po podujatí. Trať vedie aj nespevnenými komunikáciami a verejnými 
komunikáciami, na ktoré vstupujem na vlastné riziko a  zodpovednosť. Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo 
poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb. Prehlasujem, 
že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé. Prehlásenie potvrdzujem svojim podpisom (podpisom zákonného zástupcu). 
 
Ja, dolupodpísaný/á, účastník/účastníčka športového podujatia TOUR DE TOKAJ 2018, ktoré sa uskutoční dňa 
13.10.2018, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto dávam svoj 
súhlas PRETEKAJ.sk a Usporiadateľ: Združenie Tokajská vínna cesta (ďalej len organizátor), na spracúvanie mojich 
osobných údajov na Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, 
pohlavie, kategória, emailový kontakt, kód a názov zdravotnej poisťovne, poznámka, dátum a čas prezentácie, dátum 
platby, stav platby, výsledný čas, dokumentácia (fotografie, video, hlasový záznam).  
Vymedzený účel: prihlasovanie a registrácia účasti na podujatiach, spracovanie štartovnej listiny podujatia, spracovanie 
výsledkovej listiny podujatia, vytvorenie mojej zložky/konta (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum 
narodenia, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, dátum platby, stav platby), spracovanie merania môjho 
dosiahnutého času na podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach, zverejnenie 
dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach na webových stránkach, www.facebook.com, zaslanie 
výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje 
(email, tel. číslo),vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov z 
účasti na podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia) vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, 
facebook, you tube, printových a elektronických médiách, iných verejno telekomunikačných kanáloch, spracovanie 
osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti organizátora pred, počas a po podujatí, spracovanie 
osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži organizovanej organizátorom, zasielanie informácií o 
podujatiach organizátora elektronickou formou, spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných 
materiálov organizátora, pre informačné a dokumentačné účely partnerov podujatí. Dotknutej osobe ako účastníkovi 
podujatia sa zaručujú všetky práva podľa § 28 a 29 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Doba platnosti 
súhlasu je bez obmedzenia. 
Súhlasím, aby osobné údaje (zoznam) boli sprístupnené tretím stranám a partnerom organizátora (spoločnosti, ktoré sú 
partnermi organizátora na podujatiach) pre účely: prihlasovanie a registrácia účasti na podujatiach, predvyplnenie údajov 
bežca/cyklistu z bežeckej/cyklistickej zložky pri registrácií účasti na podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako 
športového výkonu na podujatiach, vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, printových, zvukových a 
zvukovoobrazových záznamov z účasti na podujatí aj jeho sprievodných akcií (promo, propagácia, charita) vo verejných 
telekomunikačných kanáloch spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti 
organizátora pred, počas a po podujatí, pre informačné a dokumentačné účely partnerov podujatí. Osobné údaje budú 
spracovávané len na stanovený účel a v nevyhnutnom rozsahu. Doba platnosti súhlasu je bez obmedzenia. 
Podpisom tohto súhlasu zároveň potvrdzujem, že som uzrozumený/á o svojich právach podľa zák.č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov s tým, že bez udelenia tohto môjho súhlasu nemôže organizátor – organizátor podujatia moju 
prihlášku na podujatie riadne zaregistrovať, následkom čoho sa ako bežec/cyklista podujatia nemôžem zúčastniť. Zároveň 
s uvedeným súhlasom prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne, na vlastné nebezpečie a môj zdravotný stav 
a fyzická kondícia mi umožňuje podujatie absolvovať. Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s pravidlami pretekov, 
zaväzujem sa ich rešpektovať a zároveň dodržiavať všetky pokyny organizátorov. 
 
 
                                                                                  ..................................................... 
V  ............................  dňa  ............................                           Podpis 


